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Příloha č. 2 Výzvy
číslo smlouvy zadavatele

(bude doplněno):

číslo smlouvy dodavatele

(bude doplněno):

Shu-W-W/Z on

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1.

Kupující:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
(dále jen „kupující11)

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

a

1.2.

Prodávající:

Aleš Vaněček

se sídlem/bytem:
Bavlnářská 528, 51301 Semily - Podmoklice
IČO:
62129406
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen „prodávající11)
uzavírají tuto kupní smlouvu:

Článek 2.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka zboží dle VZ na elektronickém
nástroji E-ZAK:

P17V00001455
Dodávka zboží, které je přesně specifikováno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy.
2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zařízení dle pokynů kupujícího a kupující se
zavazuje zboží prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
2.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této
smlouvy do místa sídla kupujícího.
2.4. Společně s dodáním zařízení se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré
doklady potřebné k převzetí a k užívání zařízení. Splnění dodávky mezi účastníky bude
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vzájemně odsouhlaseno předávacím protokolem podepsaným zástupci kupujícího a
prodávajícího. Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Článek 3.
Cena a platební podmínky
3.1. Sjednaná cena za zboží a služby je:

Cena celkem bez DPH činí:
DPH
Cena celkem s DPH

35 151,70 Kč
7 381,86 Kč
42 533,56 Kč

3.2. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo
účtu, název a sídlo prodávajícího, označení prodávaných věcí - číslo kupní smlouvy
/objem věcí a fakturovanou částku.
3.4. Faktury vystavené prodávajícím budou splatné do 14. dne po jejich obdržení kupujícím.
Kupující může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje.
3.5. Jestliže hodnota smlouvy přesáhne částku 50 000 Kč, smluvní strany souhlasí se
zveřejněním této smlouvy včetně jejich dodatků v registru smluv. Tato smlouva nabývá
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek 4.
Smluvní pokuta
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Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na veškerá zařízení a bezvadný
provoz zařízení v délce 24 měsíců.
5.2.

Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zboží dle této smlouvy nebo zboží bude
mít opakovaně vady, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy ihned ke dni
doručení odstoupení prodávajícímu.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
Prodávající prohlašuje, že je oprávněn dodat zboží dle čl. 2.1. na základě
živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6.2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
6.3. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
této smlouvy včetně vyplacené ceny.
6.4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží po
jednom.
6.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
6.6. Prodávající prohlašuje, že při plnění předmětu Smlouvy neporušuje povinnosti
stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

V Semilech dne 26. 9. 2017

Prodávající:

Aleš Vaněček

,

Kupující:

Správa Krkonošského národního pnrki.
Dobrovského 3
543 0Í VRCHLABÍ
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Správa Krkonošského národního parku
Mgr. Uíděk Khol, náměstek ředitele
Za správnost:
č. 06:

